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VENCENDO O ÍDOLO DA PORNOGRAFIA
“Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na
terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu
Deus, sou Deus zeloso...” (Êxodo 20.3-4)
T OD O S S ÃO V UL NER ÁV E IS A E STE CAMIN HO DE DE STRU IÇÃO
Segundo a Agencia de Inteligência Americana (CIA), em 2008, os EUA tinham 1,9 milhões de usuários de cocaína, e
2 milhões de usuários de heroína, e mais de 40 milhões de usuários regulares de pornografia online. Aqui no Brasil
mais de 34% dos acessos em sites pornográficos são feitos por mulheres. E cada vez mais cedo a entrada neste mundo
tenebroso acontece, sendo a média inicial de 11 (onze) anos de idade. A cada dia mais de 2,5 bilhões de mensagens
pornográficas circulam pela rede mundial de computadores. A faixa etária que mais consome pornografia está entre
12 e 18 anos. Há três razões principais pelas quais a pornografia na internet é radicalmente diferente dos vícios citados
anteriormente: sua 1) DISPONIBILIDADE — estima-se que 80% a 90% dos usuários de pornografia veem
conteúdo online gratuitamente; 2) ACESSIBILIDADE — o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer
lugar com conexão à internet, é um grande incentivo e o mais importante; 3) ANONIMATO — fazendo desta prática
mortal uma caminhada solitária. Esses três fatores combinados transformaram a pornografia em um novo
narcótico*. Um dado químico nos mostra como a cocaína aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Esse é o
principal neurotransmissor liberado pelas substâncias mais viciantes, enquanto causa uma “alta” e um subsequente
desejo por uma repetição, causa do vício. A heroína, por outro lado, é preparada com ópio, que tem um efeito
relaxante. Ambas as drogas provocam dependência química, requerendo quantidades cada vez maiores para atingir a
mesma intensidade de efeito. Já a pornografia ao realizar os dois efeitos: o de “alta” via dopamina e o relaxante por
meio do orgasmo (como no ópio), pode ser considerada um tipo de “polidroga” **.

C OR AÇ ÃO : ON DE T U D O C OM EÇA

“Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca
vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os
homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.” (Mateus 15. 17-19,
grifo nosso). “O coração humano é uma fábrica de ídolos”, escreveu João Calvino. “Cada um de nós é, desde o ventre
materno, expert em inventar ídolos”. De fato, diariamente enfrentamos tentações para criar novos ídolos, nos quais
depositamos nossa esperança. Esta esperança e confiança, em qualquer outra coisa, que não seja Deus, é a essência da
idolatria. Ken Sande escreve: “Em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa, que não Deus, na qual empregamos
nosso coração (Lucas 12.29, 1 Co. 10:6), que nos motiva (1 Co 4.5), que nos controla ou governa (Salmos 119.133),
ou ao qual servimos (Mateus 6.24)”. Hoje é isso que a idolatria à pornografia tem feito com milhões de pessoas, que
motivadas pelo pecado são controladas e exploram outras e tendo suas existências governadas por esse mal, vivem
uma vida de servidão e exploração. Por isso, é importantíssimo guardar o coração como afirma Provérbios 4.23
“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.”
PA RE E PENSE: PRE PAR AN D O-SE PAR A A BATALHA
Para iniciar a sua luta contra o domínio desse pecado é fundamental a compreensão das seguintes verdades: 1. VOCÊ
É INOCENTE PERANTE DEUS (Romanos 5.9)! Mesmo que sua luta seja dramática e suas quedas constantes, na
cruz, o Senhor Jesus te substituiu e morreu por esse pecado. 2. CELEBRE A PESSOA DE DEUS (2 Reis 23.21)! Nos
livros da Lei, as principais datas eram verdadeiras festas, indicando que o nosso Senhor procura, em regra, celebrar o
relacionamento com seus filhos e não puni-los por seus pecados. 3. ORE PEDINDO PARA QUE O SENHOR
DEVOLVA A ALEGRIA DA SALVAÇÃO (Salmos 51.2). Um dos efeitos mais danosos da pornografia e de qualquer
pecado é o sentimento derrotista que nos leva ao desânimo na vida com Deus. Por isso, não desista da sua caminhada
e peça ao Pai alegria. 4. NÃO TENTE LUTAR SOZINHO , procure outros irmãos para serem verdadeiros guerreiros
com você, pois “onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles” (Mateus 18.20).
*http://www.thepublicdiscourse.com/2013/10/10846/?utm_source=RTA+Bennet+Part+One&utm_campaign=winstorg&utm_medium=email
**http://voltemosaoevangelho.com/blog/2015/07/pornografia-o-novo-narcotico/

